
SVI MAX 9
The Unstoppable APC

CAPABILITY

Length: 5 854 mm  /  Width: 2 485 mm (Excluding mirrors)  /  Height: 2 485 mm (Excluding turrets)  

Wheelbase: 3 698 mm  /  Approach angle: 40.8°  /  Departure angle: 36.6°

Ground clearance: 380 mm  /  Tare: 7 500 kg  /  GVM: 9 500kg  /  Payload: 2 000 kg 

Maximum grade: 70%  /  Max speed: 115 km/h (140 km/h burst speed)

SVI MAX 9
ناقلة جنود مصفحة ال يمكن إيقافها

القدرة

الطول: 5854 ملم   /   العرض: 2485 ملم )باستثناء املرايا(   /   االرتفاع: 2485 ملم )باستثناء الربج( 

قاعدة العجالت: 3698 ملم  /  زاوية االقرتاب: 40.8 درجة  /  زاوية املغادرة: 36.6 درجة  /  االرتفاع عن األرض: 380 ملم 

الوزن الفارغ: 7500 كجم  /  الكتلة اإلجمالية للمركبة: 9500 كجم  /  الحمولة: 2000 كجم 

أقىص درجة لالنحدار: 70%  /  السرعة القصوى: 115 كم/ ساعة )سرعة االندفاع 140 كم / ساعة(

www.sviksa.com www.sviksa.com



• Remote control weapon  
stations

• Pintle mounting
• Mortar systems
• Communication systems

WEAPON  READY

Engine: Cummins ISB 6.7-litre

Power: 210 kW @ 2 500 r/min

Torque: 970 Nm @1 700 r/min

Transmission: Allison 2500SP 
6-speed auto

Transfer case: Axletech T600

Axles: Axletech 3000 series 

Brakes: Pneumatic drum brakes 
with ABS

Suspension: Beam axles with leaf 
springs and hydraulic dampers 

Wheels: Split rims with off 
road tyres

Wheel size: 365/85R 20

Electronics: 24 V (two separate  
battery systems)

POWERTRAIN 
SPECIFICATION

• Configurable seating  
arrangement

• Mission and battle control  
systems ready

• Rubber coated

INTERIOR

PROTECTION  LEVELS

STANDARD

Ballistic: STANAG 4569 Level 1 
Blast: STANAG 4569 Level 3a, 3b

UPGRADE OPTIONS

Ballistic: STANAG 4569 Level 2       
and EN1063 Level B7
Blast: STANAG 4569 Level 3

مقاعد قابلة للتهيئة   •

أنظمة جاهزة للتحكم يف املهمة   •
واملعركة

مغلف باملطاط  •

التصميم الداخيل

• محطات للتحكم باألسلحة عن بعد

• محور تركيب

• أنظمة الهاون

• أنظمة االتصاالت

تجهيزات األسلحة

مستويات الحماية

األسايس

الحماية البالستية: 4569 
STANAG املستوى 1

الحماية من االنفجارات: 4569 
3b 3 وa مستوى STANAG

خيارات الرتقية

الحماية البالستية: 4569 
STANAG املستوى 2 و 

B7 املستوى EN1063

الحماية من االنفجارات: 4569 
STANAG املستوى 3

أحادي الهيكل  •
عىل شكل حرف V لتوفري الحماية   •

املثىل من األلغام األرضية
تداخالت لزيادة الحماية ضد   •
االنفجار والحماية الباليستية

مزودة بصناديق تخزين  •
خمسة أبواب لتسهيل الوصول  •

السقف مجهز لربج املدفع  •

الهيكل

 ISB املحرك: 7.6- لرت كومينز

 القوة: 210 كيلو واط عند 
2500 دورة / دقيقة

 عزم الدوران: 970 نيوتن مرت عند 
700 دورة / دقيقة

 2500SP ناقل الحركة: اليسون
6-سرعات اوتوماتيك

T600 علبة ناقل الحركة: أكسيل تيك

املحاور: أكسيل تيك سلسلة 3000

املكابح: فرامل أسطوانية تعمل 
بالهواء املضغوط مع نظام منع انغالق 

)ABS( املكابح

نظام التعليق: محاور عامودية مع 
سست ومخمدات هيدروليكية

العجالت: جنوط مقسومة بإطارات 
للطرق الوعرة

365/85R 20 :حجم العجالت

 اإللكرتونيات: 24 فولت 
)نظامان منفصالن للبطارية(

مواصفات مجموعات
نقل الحركة

• Monocoque hull

• V-shaped for optimal landmine  
protection

• Overlaps for increased blast 
and ballistic protection

• Storage bins provided

• Five doors for easy access

• Roof is turret ready

BODY


